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Hej medlemmar! 
Här kommer årets fjärde Täppanblad med information om vad som är 

på gång i föreningen. Årets stämma är avklarad och vi i styrelsen vill 

passa på att tacka alla ni som deltog och samtidigt önska er en skön 

sommar! 

 

OVK 

Efterbesiktning och injustering av OVK kommer att starta under vecka 

36 och avisering kommer att ske under vecka 34. Leverantören 

kommer att behöva tillträde till samtliga lägenheter och vi ber er att 

hålla utkik efter information.  

Takterrassen 

Nu när det börjar bli varmare känns det förstås extra härligt att vi har 

en fantastisk takterrass att nyttja! Tänk dock på att inte springa eller 

hoppa på takterrassen då detta hörs ner till de som bor under. Ingen i 

fastigheten eller styrelsen vill begränsa folks önskan att umgås och ha 

trevligt tillsammans på takterrassen. Samtidigt kan det i enstaka fall bli 

lite för mycket av det goda och angränsande grannar störs på ett sätt 

som skapar irritation. Det gäller framförallt sena timmar när de flesta 

behöver sova, men kan i värsta fall även uppstå vid andra tidpunkter. 

Under och i anslutning till takterrassen ligger bostäder i ett känsligt 

läge för störningar. Vi kan inte låta den enes önskemål vara överordnad 

den andres, så det är viktigt att vi visar hänsyn så att alla trivs. 

Styrelsen vill undvika att begränsa användandet av terrassen eller vara 

tvungna att konfrontera de enstaka personer som stört på ett 

hänsynslöst sätt och vi ber er därför vara vänliga att beakta detta.  

Container 

Under 2020 kommer container 

finnas på gården följande datum: 

 31 jan – 3 feb 
 8 maj – 11 maj 
 21 aug – 24 aug 

 4 dec – 7 dec 
 

 

Kontakta styrelsen 

Önskar ni komma i kontakt med 
styrelsen angående ärenden som inte 
ska gå via HSB (t.ex. felanmälningar) 
går det bra att maila till 
tappan@ownit.nu 
 
 

Cyklar 
Tänk på att inte parkera cyklarna så 
att de hindrar framkomligheten till 
husets entréer. Detta gäller särskilt 
vid port 10. Cyklar ska parkeras på 
angivna platser.  
 

Facebookgrupp 

Det finns nu en Facebookgrupp för 

föreningens medlemmar vid namn 

Brf Täppan Stockholm. Bli gärna 

medlemmar! 

Brandsäkerhet 

På grund av brandsäkerhet är det 

inte tillåtet att förvara saker utanför 

lägenheterna och vi uppmanar 

samtliga att ta in era tillhörigheter. 

 

Mattor 

Tänk på att inte skaka mattor eller 

dylikt från balkongerna då damm och 

skräp flyger in hos närliggande 

grannar.  
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